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  Inicialmente, precisamos definir que sociedade queremos em um contexto de desigualdade econômica, social e 
política. Posicionados socialmente de forma desigual, as perspectivas não serão as mesmas para todos os grupos sociais. 
Neste sentido, é visível que há, em curso, uma disputa sobre a sociedade que queremos, no âmbito internacional e nacional.
A perspectiva abordada pelo movimento sindical dar-se-á a par tir da classe trabalhadora e sob a ótica do sindicalismo 
combativo e democrático. O desafio centra-se na necessidade de construir uma nova ordem internacional e impulsionar a 
luta por desenvolvimento sustentável com soberania popular, igualdade e valorização do trabalho.
 No âmbito internacional, devemos for talecer novas relações entre os países, fundamentadas na soberania e 
autodeterminação dos povos. No Brasil, a transição do neoliberalismo para um modelo de desenvolvimento que prioriza o 
avanço de políticas de emprego, no campo e na cidade, com robustas políticas sociais, especialmente de transferência de 
renda, iniciou um novo ciclo de desenvolvimento nacional. Isso permitiu a ampliação generalizada do consumo popular e o 
acesso a bens e serviços de uma parcela significativa da população que estava excluída.
 Agora, devemos avançar para uma nova condição histórica, que abarque o conjunto das transformações em curso 
no Estado e na sociedade, imprimindo-lhe um sentido radicalmente democrático. Atualmente, o desafio é implantar um 
modelo de crescimento sustentado, baseado num desenvolvimento econômico e social que, de forma sustentável, contribua 
para a expansão das formas de economia solidária, capazes de construir alternativas à propriedade privada dos meios de 
produção; definir um programa estratégico para a produção agrária brasileira e consolidar um projeto integrado e sistêmico 
dos direitos dos/as trabalhadores/as. Ou seja, um Estado construído a par tir dos valores da liberdade e democracia. Para 
tanto, faz-se necessário avançar na construção de outro paradigma econômico, superando o paradigma de mercado.
 Reafirmamos que é hora do Brasil enfrentar a péssima estrutura tributária que favorece uma minoria de privilegiados 
em detrimento de toda a sociedade. Defendemos uma reforma política alternativa à democracia parlamentar e corporativa. 
Em nossa plataforma, constam, principalmente, o financiamento público de campanha e o voto em lista fechada, com 
paridade na representação de mulheres e a ampliação da par ticipação popular nas decisões do País, por meio de referendos 
e plebiscitos sobre questões fundamentais ou de largo alcance na vida do povo.
 É necessário e urgente que o Estado institua um novo marco regulatório das comunicações, construído 
democraticamente com a sociedade civil, por meio da representação de seus diversos atores em condições de igualdade. 
Defendemos a formação de meios de expressão e comunicação públicos e de uma vasta rede formada por cooperativas, 
rádios livres e televisões alternativas, que deem pleno direito de voz e audiência aos sujeitos sociais
 Compreender que estamos no limiar de um novo período político mais favorável aos/às trabalhadores/as e forças 
populares implica em novos desafios e tarefas. Significa reafirmar posições históricas de luta por um novo paradigma 
para as relações de trabalho no Brasil, por meio de um Sistema Democrático de Relações de Trabalho (SDRT), sob a ótica 
do trabalho decente, conforme propugnado pela OIT e pela liberdade e autonomia sindical, por meio da ratificação das 
Convenções 87 e 151 da OIT.
 É preciso defender o for talecimento do serviço público e seu caráter social como princípio fundamental de 
transformação do País, lutando por sua expansão e valorização e combatendo toda iniciativa de precarização, terceirização, 
privatização. A educação e a saúde for talecidas em suas dimensões pública, universal, democrática e de qualidade constituem 
elementos estratégicos de um projeto de desenvolvimento que assegure maior justiça social e o exercício da cidadania.
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Desafios para um desenvolvimento sustentável com soberania popular, 
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 Momento de debates e construção de ideias em torno do futuro do sindicato para associados e diretoria do Sisalepe. No dia 
19 de abril, em duas Assembleias - uma Ordinária e outra Extraordinária-, temas como a prestação de contas e a Campanha Salarial 
foram discutidos com os sindicalizados que compareceram ao Auditório da Alepe.
 Os balancetes do período de julho de 2009 a junho de 2012, correspondentes à gestão anterior do sindicato, foram 
aprovados por unanimidade. O vice-presidente do Sisalepe, Marconi Glauco, leu o parecer do Conselho Fiscal e lembrou: “assumimos 
um compromisso com a transparência. Por isso, os balancetes estão disponíveis no site e também na sede do Sisalepe.”
 Aprovadas contas da gestão passada, entrou em cena a Campanha Salarial 2013. O presidente Josias Ramos apresentou a 
Pauta de Reinvindicações e as alterações do Plano de Cargos e Carreiras que o Sisalepe lutará para implantá-las. Isso inclui quatro 
cargos, englobando todas as especialidades da Casa, e define que cargos de chefia e assessoramento passarão a ser exclusivamente 
dos servidores efetivos. Entre as ações da Campanha, estão incluídas a realização de assembleias, visitas aos locais de trabalho e, 
finalmente, a realização de assembleia para fechamento do acordo salarial e elaboração de boletim para divulgação dos resultados 
obtidos.
 Outros temas que constaram na pauta da reunião foram informes sobre a nova redação do Estatuto do Sisalepe, em fase de 
conclusão. Com data ainda não definida, haverá um seminário para consolidar a proposta final. O Encontro da Federação Nacional 
dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, que ocorrerá, paralelamente à Conferência da Unale, 
no Centro de Convenções em Olinda, de 21 a 24 de maio, também foi citado.

Convidados – O encontro contou, ainda, com a par ticipação 
da supervisora técnica do Dieese, Jackeline Teixeira Natal, e 
do advogado do sindicato, Luiz Otávio. Jackeline forneceu 
um panorama econômico sobre Pernambuco e o Brasil e 
relacionou o crescimento do PIB com a luta dos servidores 
por melhores condições salariais. “Agradeço o convite e fico 
sempre a disposição do sindicato. A vida do servidor público 
não é fácil e é preciso que a categoria esteja sempre atualizada”, 
observou. Já o advogado informou aos associados acerca das 
ações que o Sisalepe move contra a Assembleia, a exemplo do 
pagamento da URV (para os servidores que não assinaram o 
acordo).

Cargos e Carreiras – Entre os objetivos de implantar a carreira de especialista na Casa Joaquim Nabuco estão os de padronizar 
as atividades e cargos, atualizar e modernizar as atribuições de cada classe e valorizar e organizar a carreira do servidor efetivo 
da Alepe. No que compete à estrutura, o quadro pessoal será distribuído em quatro classes, em substituição aos três grupos 
definidos atualmente. O ocupacional de nível universitário consta como Classe I, administrativo e técnico de nível médio, Classe 
II, manual/operacional (agente de polícia legislativa), Classe III, e a criação da classe IV. No plano, estão previstas promoções 
por antiguidade e merecimento a cada dois anos e que funções de chefia, direção e assessoramento passam a ser privativas dos 
servidores efetivos.

Continua na página 6... 

Campanha Salarial é lançada em assembleia com servidores
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A luta pela regulamentação 
da Convenção 151 da OIT

Diretores participam de Encontro 
da Fenale em São Paulo

 Em defesa dos interesses de todos os trabalhadores do Brasil, 
o Sisalepe foi à Brasília participar da Marcha das Centrais Sindicais, 
organizada pela CUT. O movimento, que acontece anualmente, reuniu 
mais de 50 mil manifestantes em março deste ano. 
 Representado pelo secretário André Salgado e pelo presidente 
do Conselho Fiscal, Rômulo Moura, o sindicato defendeu a implantação 
imediata da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e obteve resultado positivo. Ao final do evento, a presidente Dilma 
Rousseff assinou decreto visando a regulamentação da convenção. 
 Com isso, a Convenção será adaptada à legislação nacional 
em vigor. O texto do acordo prevê, entre outras questões, a liberdade 
sindical e a inclusão desses profissionais na negociação das condições 
de trabalho. 
 Essa foi a primeira vez que o Sisalepe participou do ato. “O 
Sisalepe possui lutas internas, mas também aquelas que englobam 
todos os trabalhadores”, avaliou André Salgado, acrescentando que 
a iniciativa da presidenta Dilma foi recebida com alegria. “Foi uma 
satisfação e a certeza de que estamos no caminho certo”.
 O evento tratou, ainda, da Reforma Agrária, da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres, do investimento de 10% do 
PIB para a Educação e da política de valorização dos aposentados, entre 
outros pontos.

 O 29º Encontro Nacional da Fenale aconteceu em 
São Paulo, no mês de novembro de 2012. Representando 
o Sisalepe, o presidente Josias Ramos, o vice-presidente 
Marconi Glauco, o secretário André Salgado, o tesoureiro 
Maurício da Fonte e o presidente do conselho Fiscal 
Rômulo Moura par ticiparam do evento. Orçamento Público 
e Reivindicação Salarial; Previdência e Comunicação para 
Entidades de Servidores Legislativos foram temas discutidos 
na edição. 
 A aber tura dos trabalhos foi feita pelo então 
presidente da Fenale, Gaspar Bissolotti Neto. No evento, foi 
promovido, ainda, um Curso de Formação Sindical com a 
palestra “Os servidores públicos e o orçamento do Estado”. 
A Conferência resultou na Car ta de São Paulo. Entre os itens 
de destaque no texto, reiterar a defesa do cumprimento 
do preceito constitucional do acesso aos cargos do Poder 
Legislativo somente por concurso público e o combate à 
terceirização.
 Ao final, foi eleita a nova diretoria e o conselho 
fiscal para a gestão 2013/2015, tendo à frente João Moreira, 
de Mato Grosso do Sul.

Sisalepe participa de I Encontro de Agentes Legislativos

 Mudanças na cultura política, o fortalecimento e a 
qualificação do Poder Legislativo foram temas levantados no I 
Encontro de Agentes Legislativos. O evento, realizado na sede 
do Interlegis, em Brasília, em novembro do ano passado, contou 
com a presença do vice-presidente do Sisalepe, Marconi Glauco, 
e do tesoureiro, Maurício da Fonte. A programação do evento 
incluiu as palestras “O Legislativo e Sociedade na Perspectiva 

Histórica do Brasil” e “A Imagem Pública das Assembleias 
Legislativas”.
 A comitiva de Pernambuco levou, como proposta, que a 
Unale faça uma ação junto aos parlamentares e Mesas Diretoras 
das Casas Legislativas no sentido de profissionalizar o quadro 
de funcionários das Assembleias por meio de concurso público, 
com a redução de comissionados e terceirizados. Além disso, o 
Sisalepe apontou a necessidade de iniciativas concretas do Poder 
Legislativo que tragam mais transparência sobre seus atos e o 
aproximem, ainda mais, da sociedade, fortalecendo sua imagem 
junto à opinião pública.
 “O evento teve a importância de possibilitar o encontro 
entre servidores e parlamentares, cada qual apresentando seu 
ponto de vista sobre o fortalecimento do Poder Legislativo. Mas, 
foi só um começo. É preciso avançar”, observou Marconi Glauco.



XXX Encontro Nacional da Fenale acontece em Pernambuco
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 Mais uma vez Pernambuco sedia um Encontro 
Nacional da Federação Nacional dos Servidores dos Poderes 
Legislativos dos Estados e do Distrito Federal (Fenale). O Centro 
de Convenções, em Olinda, é o local escolhido para receber 
servidores de todos os Estados do País. Entre os dias 21 e 24 
de maio, será realizado o 30º Encontro da Fenale, que acontece 
paralelamente à 17ª Conferência Nacional da Unale. 
 A programação do evento, este ano com o tema Pelo 
Fortalecimento do Legislativo, inclui a redação da Carta do 

Lançamento - Um mês antes da 17ª Conferência Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais, promovida pela 
Unale, Pernambuco recebeu parlamentares de diversos 
Estados e integrantes da Fenale para o lançamento oficial do 
evento, anunciado em Grande Expediente Especial na Alepe. 
O presidente do Sisalepe, Josias Ramos, compôs a mesa 
dos trabalhos da reunião, juntamente com os presidentes 
da Alepe, Unale e Fenale, Guilherme Uchoa, Artagão Júnior 
e João Moreira, respectivamente. O deputado Sérgio Leite 
(PT-PE), da comissão que organiza o encontro, completou 
a mesa.

Recife, palestras sobre a Regulamentação da Convenção 151 
da Organização Internacional do Trabalho, Negociação Coletiva, 
Direito de Greve, além de debate sobre A Fenale que queremos: 
Reflexão e Avaliação. Na quinta-feira, o calendário da Fenale é o 
mesmo do encontro da Unale. Os servidores poderão acompanhar, 
juntamente com parlamentares, palestras sobre economia, 
com a jornalista Cristina Lôbo, sobre o Recife, com o prefeito 
Geraldo Júlio e acerca do equilíbrio federativo e desenvolvimento 
sustentável, com o governador Eduardo Campos.

 O tema deste ano da Conferência é Os Desafios 
para o Futuro que Queremos. Josias ressaltou que o 
Sisalepe, como integrante da Fenale, defenderá, neste 
contexto, a construção de uma nova política sindical para 
os servidores das Assembleias e trabalhadores do setor 
público. “É preciso fortalecer os servidores para tornar o 
setor mais forte e transparente”, observou.
 João Moreira ressaltou o evento da Fenale. “Temos 
uma expectativa grande de que consigamos realizar tudo 
que for colocado em pauta para resultar na Carta do Recife”, 
pontuou.
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 A fim de prestar contas aos servidores da Assembleia Legislativa acerca dos processos que tramitam na Justiça por 
iniciativa do Sindicato, reforçamos o discurso do advogado Luiz Otavio Laranjeira Lins durante Assembleia Extraordinária do Sisalepe, 
no dia 18 de abril, através do quadro abaixo. 

Processo AndamentoObjeto

Nº 0029531-
18.2002.8.17.0001

Nº 0030603-
59.2010.8.17.0001

Nº 0001909-
98.2001.8.17.0000 
(73031-8)

Nº 0030569-
84.2010.8.17.0001

Nº 0008075-
32.2010.4.05.8300

Pagamento de diferenças retroativas, desde abril de 1994, relativas 
ao percentual de 11.98%, implantado a partir de outubro de 2001, 
fruto de Mandado de Segurança julgado pelo TJPE.

Reconhecimento da ilegalidade da incidência do imposto de renda sobre 
o terço de férias, bem como a devolução dos valores indevidamente 
recolhidos de junho de 2000 até a conclusão do processo.

Incorporação dos 11.98%.

Reconhecimento da ilegalidade da incidência da contribuição 
previdenciária sobre o terço de férias, bem como a devolução dos 
valores retidos de cargos comissionados e funções gratificadas no 
período de junho de 2000 até a conclusão do processo.

Reconhecimento da ilegalidade da incidência da contribuição 
previdenciária sobre o terço de férias, com repetição de indébito dos 
valores indevidamente recolhidos nos últimos dez anos.

04/2013 - Aguardando 
o julgamento de do 
Recurso Extraordinário nº 
682903, sob a relatoria 
do ministro Dias Tofolli.

01/2012 - Concluso para 
sentença.

04/2013 – Interposição 
de Recurso Especial 
irresignando-se em 
relação aos honorários 
sucumbenciais. 

12/2011 – Concluso 
para sentença.

04/2013 – Sobrestado 
aguardando julgamento 
de Recurso Especial.
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 Uma experiência positiva e com bons resultados. 
Assim foi avaliado o I Encontro do Sisalepe com Servidoras 
Aposentadas da Alepe. Em novembro de 2012, em um 
hotel de Olinda, foram realizados um bate-papo e um 
bingo, com coordenação da diretora social do sindicato, 
Zulmira Andrade. “Precisávamos desse contato, um dos 
objetivos dessa gestão”, destacou Zulmira, acrescentando 
que uma das principais metas do evento foi o reencontro 
das funcionárias. 
 A aposentada Ângela Falcão avaliou a ocasião 
como proveitosa. “Foi uma ideia muito boa e foi tudo 
muito bem programado. Vou passar a experiência para 
pessoas que não puderam comparecer”, afirmou. Sobre 
os próximos eventos, Ângela pontuou: “Pretendo ir em 
outras opor tunidades”.  

 Do Conselho Fiscal do Sisalepe, Zezé Moreira foi 
homenageada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. 
Em solenidade, recebeu o Título de Cidadã Pernambucana pela 
contribuição de mais de 50 anos com o Legislativo Estadual. Natural 
de João Pessoa, na Paraíba, reside no Recife desde 1959, chegando a 
Casa Joaquim Nabuco no ano seguinte. Além de integrante da Diretoria 

Sisalepe promove I Encontro 
com Servidoras Aposentadas

Alepe concede Título de Cidadã Pernambucana a Zezé Moreira

 Uma roda de debate celebrou o Dia Internacional da Mulher 
no Sisalepe. No Espaço Macambira, localizado na Rua da União, 
o sindicato promoveu evento que tratou da Mulher e Desigualdade 
Social, com a participação da educadora do SOS Corpo Simone 
Ferreira. Questões como a disparidade entre homens e mulheres 
no mercado de trabalho, violência sexual, sociedade patriarcal e 
culpabilização da mulher figuraram entre os pontos discutidos. 
 Simone refletiu sobre a importância dos assuntos. 
“Espero que essa roda possa ser somente um primeiro momento de 
conversa, para colocar a semente da transformação e fazer com que 
as mulheres percebam seus lugares e com que os homens reflitam 
sobre a desconstrução do poder”, avaliou. O presidente Josias 
Ramos agradeceu a presença dos participantes e ressaltou: “Que 
nós possamos construir, além de um mundo melhor, um mundo 
igual. Onde possamos olhar para uma mulher como ser humano 
dotado de direitos, deveres e com mais espaço”.

Dia da Mulher comemorado 
com debate

do Sisalepe, é, desde 1998, presidente da Associação dos 
Funcionários Aposentados da Alepe (Afalepe). Para Zezé, a 
Alepe significa uma vida de muito trabalho e dedicação. “É 
a minha vida. Sinto que contribuí com o Legislativo. Aqui fiz 
muitos amigos, minha maior fortuna”, ressaltou.   
 O deputado Zé Maurício (PP) foi o autor do projeto 
que concedeu o Título. Ele destacou que, aos 76 anos de 
idade, Zezé, em franca atividade, “proporciona a todos que 
partilham de seu convívio, lições de ânimo, perseverança e 
amor ao trabalho”. Já o deputado Sebastião Rufino, do PSB, 
que presidiu a reunião, ressaltou: “A servidora Zezé tem sua 
vida fortemente vinculada à Alepe, onde atuou em diversos 
setores. Ela é exemplo de dedicação e amor ao serviço 
público e aos colegas”.
 A solenidade foi acompanhada pelo Coral Vozes de 
Pernambuco, formado por funcionários da Alepe. Estiveram 
presentes, além de membros da Diretoria do Sindicato, 
o prefeito de Moreno, Dilsinho Gomes, os ex-deputados 
estaduais Vital Novaes e Antônio Airton Benjamim, o 
deputado Sérgio Leite (PT), a secretária estadual de Esportes, 
Ana Cavalcanti, entre outros.
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Confraternização de final de ano marcada pelo sucesso

 No dia 1º de dezembro, o Arcádia Paço Alfândega foi o espaço 
escolhido para reunir diretores, servidores, convidados e parlamentares 
em mais uma festa de confraternização do Sisalepe. O local, com área 
de 1.413m², está localizado num ponto estratégico do centro da capital 
pernambucana - a cobertura do edifício garagem do Shopping Paço 
Alfândega. O ambiente climatizado tem vista panorâmica para o bairro 
do Recife Antigo e para o Cais do Porto foi um dos pontos altos da noite.  
 Outro destaque foi a decoração do ambiente, baseada no 
conceito o Sisalepe é coisa de cinema. A sétima arte foi a inspiração. 
Cartazes dos maiores sucessos do cinema nacional e estrangeiro, 
estrelas desenhadas no chão e réplicas da estatueta mais cobiçada pelos 
artistas cinematográficos (o Oscar) compuseram o clima de celebração. 
A festa marcou o encerramento de mais um ciclo de lutas em defesa da 
categoria, cujo trabalho colabora para o bom funcionamento do Poder 
Legislativo Estadual, que está à serviço da sociedade.
 Alguns personagens marcantes do cinema estavam 
presentes. O casal Marilyn Monroe e Charles Chaplin, incorporados 
por dois artistas, recepcionavam os convidados. As servidoras Sirlênia 
Alves e Fátima Lopes deram vida, respectivamente, às protagonistas 
dos filmes E o vento levou e Pocahontas. A personagem mais cor de 
rosa das telonas, Penélope Charmosa, foi representada por Ivana Silva, 
convidada da servidora Fátima. Para elas, o tema da festa foi uma ótima 
oportunidade para relembrar bons filmes.
 Mas, sem dúvida, o brilho maior ficou por conta dos servidores 
associados de todos os setores da Casa e dos aposentados, que, como 
sempre, prestigiaram a festa com um sentimento único: comemorar a 
integração, as conquistas e reafirmar os sonhos. A Orquestra de Baile 
Zuza Miranda e Thais, além da trilha sonora dos filmes, tocou vários 

sucessos sem deixar ninguém parado. O espaço na pista de dança 
estava concorrido até às 3h, quando tudo acabou em frevo e samba. 
Antes do tradicional sorteio de prêmios, o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Guilherme Uchoa (PDT), discursou. “À frente 
da Mesa Diretora, procurei fazer justiça aos servidores, porque tenho a 
mesma origem e sei o que é ser injustiçado e ter os direitos negados. 
Estamos juntos, valorizando esta categoria”, destacou, lembrando 
importantes conquistas do Sisalepe, como os auxílios-alimentação e 
saúde; o pagamento da URV; e a equiparação salarial da categoria com 
os funcionários do TCE/PE. 
 Uchoa ainda reafirmou o compromisso de realizar concurso 
público na Alepe, uma reivindicação permanente do Sisalepe, em defesa 
do fortalecimento da carreira legislativa. Os deputados Eriberto Medeiros 
(PTC), Marco Antônio Dourado (PTB), Teresa Leitão (PT) e Zé Maurício 
(PP) também prestigiaram a festa. 
 O presidente do Sisalepe, Josias Ramos, destacou os 
compromissos da gestão. “Assumimos, como cidadãos, o compromisso 
de trabalhar com transparência nas ações. Nossas prestações de contas 
estão publicadas no site do Sisalepe”, lembrou. “Que venham novas 
conquistas em 2013”, completou, desejando a todos “um Natal de 
reflexão, de humanidade e de Cristo em nossos corações”. 
Solidariedade - A festa de confraternização 2012 do Sisalepe também foi 
solidária. O ponto de coleta de alimentos do comitê da Ação da Cidadania 
Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida recebeu 245 kg de doações. 


